Schoolplan 2019-2023

PCBO De Diamant in het Kristal

LAAT KINDEREN STRALEN!
Wat is de missie van PCBO De Diamant in het Kristal?

Waar staat PCBO De Diamant in het Kristal nu?

Onze missie, visie en identiteit zijn afgeleid van die van PCBO Apeldoorn waar wij deel van uitmaken.
Onze PCBO Missie is:
“Wij zijn PCBO Apeldoorn. Wij zijn een vitale en dynamische christelijke onderwijsorganisatie. Wij bieden op
onze scholen betekenisvol en toekomstgericht onderwijs aan basisschoolkinderen in Apeldoorn en
omgeving.”
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Onze afgeleide schoolmissie is:

Eigen beoordeling basiskwaliteit

"Wij zijn De Diamant Het Kristal. We zijn een innovatieve en dynamische ontmoetingsschool waar
OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) vormgegeven wordt. Binnen het OGO concept staat persoonlijke
vorming voorop, waarbij kinderen met vertrouwen en vanuit een positieve kijk op zichzelf en de wereld hun
talenten ontdekken en tot ontwikkeling laten komen."
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Wat heeft PCBO De Diamant in het Kristal over vier jaar bereikt?
1. In 2023 is de doorgaande lijn voor OGO optimaal vormgegeven waarbij helder is wie welke rol heeft.

Op onze school is een hoge betrokkenheid

Op onze school leren de kinderen te
ontwikkelen vanuit eigen doelen

Op onze school is het onderwijs afgestemd
op de onderwijsbehoeften van de kinderen

Op onze school heerst een sfeer van
welbevinden en veiligheid

Op onze school zijn gespecialiseerde
professionals samen verantwoordelijk

Op onze school is de leeromgeving rijk en
uitdagend

Op onze school werken medewerkers
samen in taakgroepen aan
schoolontwikkeling

2. Er heerst een sterk pedagogisch klimaat volgens de SWPBS methodiek, waarbij we sociale en
maatschappelijke competenties van kinderen in beeld hebben om kinderen optimaal te ontwikkelen.
3. Ons ICT beleidsplan is ondersteunend en zo ingericht om toekomstgericht onderwijs te kunnen
geven.
4. In 2023 komen de 21e eeuwse vaardigheden , in het bijzonder techniek, losoferen en debatteren
voor de groepen 1 tot en met 8, doelgericht en structureel aan de orde tijdens de lessen op onze
school.
5. In 2023 zijn alle leerkrachten vaardig om te werken vanuit leerlijnen en zijn er voor alle groepen
concrete jaardoelen op het gebied van rekenen, taal, lezen en spelling.

